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Os VIII Jogos Olímpicos de Inverno de Thousand Oaks 

 

 
 

   Neste momento e neste lugar muitas de nós estão focadas nos XXIV Jogos Olímpicos de Inverno, que 

acontecem em Pequim. Simultaneamente, o Nun Run em Thousand Oaks, Califórnia, voltou à 

competição presencial após ter sido transmitido ao vivo no ano passado. Desde 2015, as Irmãs de Notre 

Dame e um grande número de voluntários promovem o Nun Run para familiares, amigos, vizinhos e 

pessoas que valorizam sua saúde. Este ano, o evento foi realizado no sábado, 5 de fevereiro de 2022. O 

Nun Run oferece apoio aos vários trabalhos das irmãs, associados e amigos engajados nos apostolados 

como voluntários. Os investimentos também incluem recursos tecnológicos para oferecer retiros 

virtuais e direção espiritual, aulas de inglês para filhos de imigrantes e programas de educação 

religiosa. Esse serviço direto, advocacia e liderança tocam a vida dos necessitados: sem-teto, vítimas 

do tráfico de pessoas e imigrantes em busca de uma vida melhor. 

 

A corrida reúne pessoas de todas as idades e habilidades. Incentivamos a comunidade inteira a sair 

ao ar livre e se envolver neste evento saudável e familiar. A Feira de Serviços Comunitários apresenta 

meios e formas de as pessoas se engajarem ainda mais na comunidade local. Os expositores, neste ano, 

incluíram: As Escoteiras, os Cavaleiros de Colombo, a Sociedade do Autismo da Região de Ventura, 

Muitas Mansões (uma organização sem fins lucrativos que provê moradias acessíveis para 

moradores de baixa renda), e o programa internacional “Segundas Sem Carne” para salvar o meio 

ambiente. 

 

Os participantes vêm de todo o sul da Califórnia. As Irmãs de Notre Dame continuam incansáveis em seu 

compromisso com a comunidade local. As crianças recebem desconto na inscrição para incentivá-las a 

participar. Essas crianças se esforçam para atingir suas metas de condicionamento físico e nos ajudam na 

conscientização sobre o alcance da ação social das Irmãs de Notre Dame no sul da Califórnia e em todo o 

mundo. 

 

Além dos participantes presenciais, nossa escola-irmã na Uganda também realizou um Nun Run no 

mesmo final de semana. Irmãs, funcionários e alunos do Internato-Escola Primária Santa Júlia, em torno 

de 350 pessoas, uniram-se a nós para este evento, mesmo à distância. 


